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Molitvena ura

SLAVILNA MOLITEV
1. del: Slavilne pesmi in vzkliki
Sveti, sveti, sveti Bog,
vse je polno tvoje slave!
Tebe moli zemlje krog,
molijo nebes višave.
Vsi svetniki te časte,
vsi pravični te slave.
V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
L: Amen.

Hvaljen, troedini Bog,
Oče, Sin in Duh presveti!
Iz pregrehe, vseh nadlog
hotel si naš rod oteti,
Jezus, naš Odrešenik
v smrti milostni sodnik!

V: Slavljen bodi Oče, ki si nas ustvaril, nam dal delež svoje podobe in kot sopotnik na
naši poti bdiš nad nami.
L: Slavljena bodi Sveta Trojica, en sam Bog.
V: Slavljen bodi Sin, ki si rojen iz Očeta pred vsemi veki, ki si prevzel človeško podobo in
nas odrešil.
L: Slavljena bodi Sveta Trojica, en samo Bog.
V: Slavljen bodi Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, dar od zgoraj, ki oživljaš svete skrivnosti
in povezuješ zemljo z nebesi.
L: Slavljena bodi Sveta Trojica, en samo Bog.

Odp: Slavi boga, slavi Boga,
Slavi Boga, moja duša slavi Boga!
Nikdar srce ne bo pozabilo,
kaj ti je storil Gospod! (2x) Odp.
V:
L:
V:

Ker on odpušča vse tvoje grehe
In te ozdravlja ran! (2x) Odp.
Smrti rešuje tvoje življenje
in te z usmiljenjem venča! (2x) Odp.

Slavljen bodi Oče, ki poznaš vsakega v dno duše in kličeš nevredne služabnike v
svojo službo.
Tvoja je oblast in slava vekomaj.

L:

Slavljen bodi Sin, večni veliki duhovnik, ki si si apostole izbral, da poneseje tvoje ime
do konca sveta.
Tvoja je oblast in slava vekomaj.

V:
L:

Slavljen bodi Sveti Duh, ki slabotno moč Cerkve preustvarjaš v zveličavno delovanje.
Tvoja je oblast in slava vekomaj.

V:

Slavljen bodi Oče, ki si med svojimi posinovljenimi otroci izbiraš duhovnike in po njih
krepiš svoje stvarstvo.
Bodi zahvaljen, moj Gospod in moj Bog.

L:

Mogočno se dvigni nam spev iz srca,
v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus, kraljuj! Kristus, zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj.

Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja, besede, vse misli, želje.
Kristus, kraljuj! Kristus, zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj.
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V:
L:

Slavljen bodi Sin, ki se duhovnikom polagaš v roke, da bi hranil svojo nevesto, ki je Cerkev.
Bodi zahvaljen, moj Gospod in moj Bog.

V:
L:

Slavljen bodi Sveti Duh, ki kot ogenj plemenitiš posvečene roke naših duhovnikov.
Bodi zahvaljen, moj Gospod in moj Bog.

Odp:

Slava ti, o Bog, Oče naš,
slava ti, Božji Sin in Rešenik.
Slava ti, Duh svete luči,
večna Sveta Trojica, tebi slava in čast.
Oče nebes, ti dobrota si vsa,
ti svoje nam darove deliš.
Ustvaril si nas, sprejmi srca v dar,
mi molimo te, poveličujemo te! Odp.
Jezus, Gospod, Sin in naš Rešenik,
naj dvigne k tebi se ta naš spev.
Tvoje srce odprto nam govori,
da večna ljubezen Očetova v njem gori. Odp.

2. del: Molitev psalmov in evangeljskega hvalospeva
Ps 100
V: Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja,
služite GOSPODU z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem!
L: Spoznajte, da je GOSPOD Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.
V: Pridite k njegovim vratom z zahvalo,
v njegove dvore s hvalnico!
Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime!
L: Zakaj GOSPOD je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba.
V: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
L: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.
V: V tišini se Bogu zahvalimo za dar življenja.
Ps 23
V: GOSPOD je moj pastir,
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
L: Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
2
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Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši GOSPODOVI
vse dni življenja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.
V tišini se Bogu zahvalimo za dar duhovnih poklicev: duhovnikov, redovnikov in misijonarjev.

Lk 1,46-55
V: Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,
L: kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,
V: kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.
L: Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo.
V: Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.
L: Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke.
V: Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
L: Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,
V: kakor je govoril našim očetom:
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.
L: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
V: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.
V:

V tišini se Bogu zahvalimo za dar duhovništva in ga izročimo Materi Mariji v varstvo.

Čast Očetu na višavi in na zemlji mir ljudem!
Naj se zliva po širjavi milost božja vsem stvarem.
Tebi, Jagnje, Sin Očetov, ki odjemlješ greh sveta,
poje vsaka duša vneto slavo večno iz srca.
V: Ti, Gospod, ki prebivaš v nebesih,
L: tebi se želim posvetiti.
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V: Ti, Gospod, ki si neskončen in hkrati viden.
L: Tebe želim z življenjem slaviti.
V:
L:

Ti, Gospod, ki si se usmilil človeštva,
na tvoje brezmejno usmiljenje želim sedaj trkati.

V:
L:

Ti, Gospod, ki si postavil in utemeljil našo Cerkev,
tebe želim nenehno zanjo prositi.

V:
L:

Ti, Gospod, ki skrivnostno deluješ po zakramentih,
po njih se želim k tebi dvigati.

V:
L:

Ti, Gospod, ki si izbiraš in posvečuješ sodelavce,
tebe želim za njihovo svetost rotiti.

V:
L:

Ti, Gospod, ki nam podarjaš redovništvo,
tebi želim njihov dar na skrivnem zaupati.

V:
L:

Ti, Gospod, ki si opora in steber našim misijonarjem,
tebi jih želim izročiti.

V:
L:

Ti, nebeška Mati, ki si Mati Cerkve,
ti s svojo milo besedo prosi za nas.

V:
L:

Ti, nebeška Mati, ki si Tolažnica žalostnih,
ti s svojo milo besedo prosi za nas.

V:
L:

Ti, nebeška Mati, ki si Pomoč kristjanov,
ti s svojo milo besedo prosi za nas.

V:
L:

Ti, nebeška Mati, ki si Kraljica apostolov,
ti s svojo milo besedo prosi za nas.

V:
L:

Ti, nebeška Mati, ki si Kraljica mučencev,
ti s svojo milo besedo prosi za nas.

V:
L:

Ti, nebeška Mati, ki si Kraljica družine,
ti s svojo milo besedo prosi za nas.

V:

L:

Nebeški Oče, naj se kot vonj blagodišečega kadila dviga pred tvoje Božje veličastvo
molitev tvojega ljudstva. Tvoji smo in se tebi, svojemu Očetu, priporočamo za milost
novih duhovnih poklicev in svetost ter stnaovitnost že poklicanih. Naj bodo kot šopek
spomladanskega cvetja, tebi v veselje in Cerkvi v ponos. Po Kristusu, našem
Gospodu.
Amen.

V:
L:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Marija, mati ljubljena, češčena bodi ti.
Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi.
Mi svoja srca ti damo, zaupno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas, Marija, varuj nas.

4

Marija, o sladko ime, v bridkosti nade žar.
Ozdravljaš žalostno srce, razveseliš vsekdar.
Mi svoja srca ti damo, zaupno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas, Marija, varuj nas.
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